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Lopputyön tavoitteena oli tutustua ympäröivän luonnon ja luonnonmateriaalien 

hyödyntämiseen, mahdollisuuksiin ja merkityksiin kuvataideterapiatyössä.  

Luonto ja luonnonmateriaalien käyttö taidetyöskentelyssä ovat viime aikoina olleet 

lisääntyvän kiinnostuksen kohteina aikaisempaa ekologisemman ja kestävän 

kehityksen ajattelutavan kasvun myötä. Tässä työssä tutkittiin luonnon, 

luontoyhteyden, luonnosta saatavien materiaalien ja elementtien ja hyödyntämistä 

myös taideterapiakontekstissa. 

Lopputyössä kuvaillaan luonnon ja fyysisen ympäristön merkitystä ihmiselle 

ekopsykologisesta, terapeuttisesta ja taidekeskeisen taideterapiaan näkökulmasta.  

Lopputyössä kuvataan myös kirjoittajan tutustumista erilaisiin luonnosta saataviin 

taidemateriaaleihin, elementteihin ja luonnon väripigmenttien valmistamiseen. 

Luonnonmateriaalien käyttö taideterapiatyössä -aiheen kirjallisen materiaalin 

vähyyden takia kerronta pohjautuu vahvasti kirjoittajan omiin tutkimuksiin, 

pohdintoihin ja oivalluksiin. Tästä esimerkkinä kerrontaan on yhdistetty pieni kuvaus  

Porin lastenkulttuurikeskuksen kehittämästä Vauvojen värikylpykoulutuksesta ja sen 

laajasta väri- ja aistimateriaalien annista. Käytännön kokeilua ja testaamista aiheesta 

on tehty kirjoittajan ohjaamassa `Luontoni tässä ja nyt´ - taideterapiaryhmässä. 

Lopputyössä todetaan, että luonnon elvyttävä, vahvistava, selkiinnyttävä, virkistävä 

ja rauhoittava vaikutus taideterapiatyön kontekstissa on innostava, kannustava ja  

tuo uusia toimivia mahdollisuuksia työhön ja sen tavoitteisiin. 

Asiasanat: taidekeskeiseen taideterapia, ekopsykologia, luontoyhteys, ympäröivä 

luonto, luonnonmateriaali, luonnon väripigmentti 
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JOHDANTO     

Taide sen monissa eri muodoissaan, on iso osa elämääni. Taiteiden lisäksi luonnon 

merkitys on ollut elämässäni aina suuressa roolissa. Tutkija- ja biologiäitini 

luontoinnostus on värittänyt elämääni lapsuudesta lähtien. Ennen kuin osasin kävellä, 

vanhempani veivät perheemme retkille luontoon. Niin metsät, meret, järvet, tunturit, 

sammalet, kivet, sienet, tuhatjalkaiset kuin jäniksen ja hirven papanat olivat 

arvokkaita aarteita, kokemuksia ja ihmetyksen aiheita perheemme luontoretkillä. 

Sienisaaliiksi sopi jopa myrkyllistenkin sienten kirjo, sillä niistä keitettiin värejä 

villalankojen värjäykseen. Ehkä ei olekaan ihme, että luonnonmateriaalit, luonnonvärit 

ja luonnonmenetelmien käyttö on kasvanut vahvaksi kiinnostukseni kohteeksi niin 

taiteellisessa ilmaisussa kuin taideterapian menetelmin työskennellessä.  

Nyt ryhmätaideterapiakoulutuksen lopputyössäni lähden tutkimaan ympäröivän 

luonnon ja luonnonmateriaalien hyödyntämistä, mahdollisuuksia ja merkitystä 

kuvataideterapiatyössä. Aluksi keskityn kuvailemaan luonnon ja fyysisen ympäristön 

merkitystä ihmiselle ekopsykologisesta ja terapeuttisesta näkökulmasta. Seuraavaksi 

kuvaan taidekeskeistä taideterapiaa ja taideterapiatyötä kuvataiteelle tyypillisiin 

ominaisuuksiin pohjautuvista näkökulmista. 

Tämän jälkeen paneudun materiaalien merkitykseen taideterapiatyössä.  

Vertaan, mitä merkityksiä luonnonmateriaalit tuovat työskentelyyn. Pohdin 

orgaanisten ja epäorgaanisten materiaalien yhdistämistä työskentelyssä. Kuvaan 

keväällä ohjaamani `Luontoni tässä ja nyt´ -taideterapiaryhmän kulkua ja ryhmälle 

suunnittelemiani ohjauksen teemoja, sekä luonnonmateriaalien käyttöä osana ryhmän 

taidemateriaaleina. Sivuan työssäni myös muiden ohjaamieni ryhmien luontoaiheisia 

teemoja tai taideterapiatyöskentelyä, mihin itse olen osallistunut ryhmän jäsenenä. 

Seuraavaksi kuvaan joitakin taideterapiatyöskentelyyn soveltuvia 

luonnonmateriaaleja, elementtejä, väripigmenttejä ja niiden käyttöä ja omia 

kokemuksiani niiden käytöstä työskentelyssä. Kuvaan myös lyhyesti Porin 

lastenkulttuurikeskuksen kehittämän Vauvojen värikylpykoulutuksen aistityöpajoja ja 

niissä käytettyjä myrkyttömiä, vauvaikäisille suunnattuja ja testattuja väriaineita 

erilaisissa työpajoissa. Pohdin koulutuksen annin soveltuvuutta taideterapiatyöhön.  

Lopuksi tiivistän `Luontoni tässä ja nyt´ taideterapiaryhmästä saamiani kokemuksia 

ja pohdin ympäröivän fyysisen luonnon ja luonnonmateriaalien käytön merkitystä, 

mahdollisuuksia, haasteita ja toimivuutta terapeuttisessa työskentelyssä.    
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1. IHMINEN OSANA LUONTOA  

Ihminen hahmottaa ja ymmärtää maailmaa aistiensa välityksellä. Kehollisuus on 

ihmisen tapa olla maailmassa. Kehollisina olentoina tulemme osaksi maailmaa 

liikkumalla, tuntemalla, kokemalla ja aistimalla meitä ympäröivää luontoa. Ihmisen 

perusaistit näkö-, kuulo-, haju-, maku- ja tuntoaisti toimivat rajapintana maailmaan 

ja ympäristöön missä elämme.  

Ympäristöllä missä olemme, on välitön vaikutus ihmiseen, myös psyykkiseen tervey-

teen ja hyvinvointiin. Eko- ja ympäristöpsykologiseen viitekehykseen liittyy ajatus, 

että ihminen on aina ympäristössään. Luontoympäristön vaikutusta ihmismieleen on 

tutkittu paljon. Yleisesti luonnolla tunnustetaan olevan virkistysarvo ja luonnon hyvää 

vaikuttavat ominaisuudet tunnetaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että fyysinen 

ympäristö sinänsä voi aiheuttaa myös psyykkistä pahoinvointia. (Salonen, 2010, 16-21.) 

Ekopsykologia, psykologian ja ekologian synteesi, on nuori ala, sen yksi tärkeimmistä 

liikkeellepanijoista on kalifornialainen Theodore Rozak, joka teki ensimmäisen julkisen 

määrittelyn ekopsykologiasta kirjassaan The Voice of the Earth vuonna 1992. Hän 

käsittelee kirjoituksissaan luonnosta erkaantumisen vaikutusta mielenterveyteen ja 

ihmisen motivaatioon suojella ympäristöään. Hän määrittelee mielenterveyden 

integroitumisen kautta. Tämä tarkoittaa kosketusta kokonaisuuteen, sitoutumista ja 

vastavuoroisuutta suhteessa luontoon. Ekopsykologialle muita ehdotettuja nimiä on 

mm. psykoekologia, ekoterapia, globaaliterapia, vihreä terapia ja luontopohjainen 

psykoterapia. Se, mikä erottaa ekopsykologian vallalla olevista psykologisista 

suuntauksista on käsitys siitä, miten psyyke syvimmällä tasolla on yhteydessä 

maahan. Suomalainen ekopsykologia on virallisesti saanut alkunsa vuonna 1998. 

Samana vuonna perustettu Suomen ekopsykologinen yhdistys Maanpeitto määrittelee 

tavoitteidensa perustaksi suomalais-ugrilaisen luontoa kunnioittavan luontosuhteen. 

(Salonen, 2005, 22-30.) 

Suomalaisten sanotaan olevan metsäkansaa. Kiitollisuus puhtaasta luonnosta, 

herääminen sen säilyttämiseksi ja kiinnostus kansanperinteitä kohtaan nostaa 

päätään. Luontosuhteesta, kohtuuden kulttuurista ja kotoperäisen suomalaisuuden 

arvoista ‘Suuren järven syvä hengitys´ -kirjan kirjoittanut ekoteologi Pauliina 

Kainulainen kertoo tuntevansa jonkinlaisen yhteyden metsästäjien ja keräilijöiden 

aikaan ja haltioituvansa luonnosta aina uudelleen ja uudelleen. Hän painottaa 
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kirjassaan sanaa haltioitua, sillä hän on pohtinut, mitä usko metsän tai veden 

haltioihin merkitsi vanhalle kansalle. (Kainulainen, 2019.) 

Alkuperäiskansojen luontosuhteessa onkin paljon yhtymäkohtia ja samankaltaisia 

periaatteita mitkä toistuvat eri kulttuureissa. Luonnossa opitaan elämän kierto, yhteis-

työ ja kaikkien olentojen riippuvuus toisistaan, opitaan tuntemaan elämän eri voimat 

ja energiat. Luonnossa oleviin eläimiin, kasveihin ja erityisesti puihin saatetaan tuntea 

läheisyyttä ja sukulaisuutta. Kaikilla olennoilla on oma tietoisuutensa, ja luonnossa 

kaikki olennot ovat samanarvoisia ja yhteydessä toisiinsa sekä yhteistyökumppanina 

toistensa kanssa. Ihminen saa luonnosta kaiken, kuten lämpöenergian ravinnon ja 

vaatteet. Tämä kaikki on lahjaa ja lahjan vastaanottamiseen liittyy velvollisuus kunni-

oittaa, pyytää ja kiittää sekä velvollisuus vastavuoroisuuteen. (Wahlström, 19, 2017.) 

Peilaan primitiivisen taiteen, kulttuurin ja rituaalisen käyttäytymisen kosketuspintaa ja 

yhtäläisyyttä ryhmissä tapahtuvaan taideterapiatyöskentelyyn. Ehkä on väärin verrata 

näitä taideterapian ja luonnonkansojen rituaaleja, koska niiden tarkoitusperät ja 

päämärät ovat erilaiset. Taideterapiassa ei ole kyse henkimaailmoista tai uskonnosta, 

mutta yhteisöllisyys, hyvinvointi, ongelmien ratkaisu, taiteelliset ilmaisukeinot ja 

itsetuntemus ovat joillain tasoin kummassakin yhtäläisiä. Liike-, ääni-, musiikki-, 

rytmi-, tanssi-, väri- ja kuvakommunikointi ovat olleet ihmiselle tärkeitä vuoropuhelun 

ja yhteisöllisyyden muotoja läpi ihmiskunnan historian.  

Luonnonläheistä yhtäläisyyttä tai esimerkkejä voisi löytää paljonkin primitiiviseen 

kulttuurin eri aikakausilta eri puolilta maailmaa, mutta kirjoitan pienen esimerkin 

haitilaisesta perinteestä ´Neljän tuulen tiet - Alkuperäiskansojen elämänviisautta 

etsimässä´ -kirjasta. Kirjassa haitilainen rummuttaja ja tarinankertoja Elie Noel kertoo 

omissa työpajoissaan teettämästään Vévéstä, eli mandalasta. Työpajassa hän käyttää 

Vévéä itseilmaisun menetelmänä ja aloittaa työpajansa lyhyellä keskustelulla, missä 

osallistujat selvittävät sitä maailmankuvaa, mitä haluavat työssään ilmentää.  

Vévé-mandala valmistetaan ripottelemalla jauhoista tai maissipolentasta maahan 

symbolikuvio. Elie käyttää työpajoissaan myös erilaisia väripigmenttejä, joilla luodaan 

rikas, alitajuntaa ja tietoisuutta tässä hetkessä ilmentävä symbolimaailma.  

Vévéssä voidaan käyttää myös luonnon elementtejä ja muuta materiaalia, 

kuivakukkia, kynttilöitä ja mitä vain, mitä inspiraatio ja mielikuvitus milloinkin tarjoaa. 

Elie kehoittaa mandalan tekemistä ohjatessaan keskittymään työn valmisteluihin ja 

ottamaan tietoisen yhteyden maahan. Maan sisällä on koko universumi, hän sanoo. 

(Venell, Fagerholm & Silverberg, 2007, 84-87.)  
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2. TAIDEKESKEINEN TAIDETERAPIA 

Taideterapeuttinen työskentely taiteellisen ilmaisun avulla on parhaimmillaan matka 

omaan kehoon, mieleen, omiin voimavaroihin ja sisäisiin prosesseihin. Taiteellisen 

työskentelyn aikana ajatukset ja tunteet saavat näkyvän muodon, ja niitä on helpompi 

käsitellä ja liittää osaksi omaa elämää ja arkea. 

Terapiaan tulevilla ihmisillä on yhteistä omaan elämään liittyvät ongelmat ja haasteet. 

Taideterapeutin tehtävänä ei ole poistaa olemassa olevia ristiriitoja, vaan auttaa 

asiakasta muotoilemaan elämään uusi tai uudistunut koherenssi, kokonaisvaltainen 

tarkoituksenmukaisuuden, hallinnan ja kyvykkyyden tunne. Näin elämän ristiriidoista 

ja epätäydellisyydestä huolimatta taideterapian aikana asiakkaan haasteiden suhteen 

käyty muodon antamisen prosessi saa tekijän kokemaan elämän tyydyttävänä ja 

mielekkäänä. Rankanen (2010) kirjoittaa taideterapiassa tapahtuvasta kuvallisesta 

muotoiluprosessista, missä hollantilaisen taidekeskeisen kuvataideterapian  

kouluttajan Louis van Marissingin (1997) mukaan voidaan erotella kolme toiminnan 

tasoa, joita ilman asioiden muovaaminen on mahdotonta. Ne ovat: liikkeen taso, 

kontaktin taso ja mielikuvituksen taso. Taiteen tekemiselle ominaiset piirteet toimivat 

kuvataideterapeutille havainnoin apuvälineinä ja jäsentäjinä ja terapeuttisten 

väliintulojen ohjaajina. Marissing jäsentää terapiatyöskentelyn ominaispiirteet 

seuraavasti.  

Järjestyksen luominen: Taidetta voidaan käyttää terapiassa järjestyksen luomisen 

välineenä. Taide dokumentoi ja jäsentää menneitä ja nykyhetken tai tulevaisuuden 

tapahtumia. Myös rituaalien rakentaminen toimii asioiden jäsentäjänä ja järjestäjänä.  

Ilmaisu: Taide ilmaisee erilaisia merkityksiä ja näkemyksiä. Taide antaa ilmaisulle 

vahvemman intensiteetin.  

Muutoksen väline: Taidetyöskentelyssä, mihin asiakas helposti innostuu ja sitoutuu, 

materiaalit, muodot ja merkitykset muuttavat muotoaan. Asioita voi liittää toisiinsa  

ja integroida taiteen avulla. 

Tutkiminen: Taidetyöskentelyn aikana voi kokeilla erilaisia ongelmanratkaisuja ja 

harjoitella erilaisia toimintatapoja. Taide on keino keksiä uusia ratkaisuja ja 

mahdollisuuksia.   

Kommunikaatio: Taide toimii kommunikaation ja vuorovaikutuksen välineenä. 

(Rankanen, 2010 s. 85.) 
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3. MATERIAALIEN MERKITYS TAIDETERAPIASSA  

Monipuoliset ja toisinaan harkitusti valitut työskentelymateriaalit ovat keskeisessä 

osassa taideterapiatyöskentelyä. Erilaisiin materiaaleihin liittyvät kokemukset 

työskentelyssä ovat jokaiselle yksilöllisellä tavalla merkityksellisiä ja niiden merkitys 

voi vaihdella samallakin tekijällä terapiaprosessin eri vaiheissa. Materiaalin 

ominaisuudet voivat olla jollekin epämiellyttäviä ja herättää ahdistusta, vihaa tai 

surun kokemuksia. Toiselle sama materiaali voi olla vapauttava ja riemastuttava. 

Terapeutin tehtävänä onkin tarjota monipuoliset ja asianmukaiset materiaalit 

työskentelyyn ja olla huolellinen niiden valinoissa. Tarvittaessa terapeutti ohjaa tai 

innostaa asiakasta materiaalien käytössä ja keskustelee erilaisten materiaalien 

työstämiseen liittyviä kokemuksista. (Rankanen, 2010, 80-84.) 

Uskon, että taideterapiassa luonnonmateriaalein työskennellessä ja luonnon-

materiaalien yhdistämisessä synteettisin materiaalein työskentelyyn, toimii samat 

lainalaisuudet kuin Taideterapian perusteet -kirjassa Rankasen kuvaamat, Vija Bergs 

Lusebrinkin jäsentämät kuvallisten työskentelymateriaalien ominaisuudet 

taideterapiassa. Lusebrink jäsentää materiaaleja mm. nestemäisyyden tai kiinteyden 

perusteella jatkumolle juoksevasta vastustavaan. Juoksevat materiaalit ovat 

nestemäisiä ja siten vaikeammin hallittavissa kuin kiinteät ja vastustavat materiaalit. 

Vastustavammat ja kiinteämmät materiaalit sen sijaan ovat helpommin hallittavissa ja 

ovat luonteeltaan enemmän rakennetta ja rajoja luovia. Kiinteissä materiaaleissa 

rakenne ja järjestys korostuvat, kun taas juoksevat materiaalit voivat helpommin 

herättää eläytyviä tunnekokemuksia. (Rankanen, 2010, 80-84.) 

Luonnossa tai luonnonmateriaalein työskennellessä fyysinen ympäristö ja 

maanläheiset materiaalit antavat taideterapiatyöhön oman vahvan ominaisleimansa.   

Luonnonmateriaalein työskentely onnistuu kaikkien ikäryhmien kanssa.  

Niin lapset ennakkoluulottomina ja innokkaina testaajina, kuin ikäihmiset omine 

luontokokemuksineen, aistivat monikirjoisen luonnon tuoksuineen, muistoineen ja 

mahdollisuuksineen. Tuodessani luonnonmateriaaleja mukaan muistisairauteen 

sairastuneiden ikäihmisten taideterapiaryhmään, sain nähdä ´poissaolevan´ ja 

puhumattoman ikäihmisen koskettelevan lempeästi männynoksaa, ja kuulin kiitollisia 

tarinoita ryhmäläisten ’puutarhanhoidosta’ tai ‘edellisenä päivänä´ keräämistä 

marjasaaliista. Kävyt, oksat, kukat ja muut luonnonmateriaalit stimuloivat aivoja 
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muistamaan metsän ja oman puutarhan tuoksut, muistot ja tunnelmat niin vahvoina, 

että ne tuntuivat todelta, ja toivat mielihyvää.  

Porin lastenkulttuurikeskuksen kehittämän Vauvojen värikylpykoulutuksen lähes 

rajaton maalausmateriaalitarjonta on tarkoin suunniteltu ja testailtu niin pienten 

nelikuisten vauvojen kuin taaperoikäisten taiteilijoiden työskentelyyn. 

Värikylpykouluttajien kehittämä materiaalitarjonta sopii hyvin työskentelyyn erilaisten 

ryhmien ja kaikenikäisten ihmisten parissa. Värimateriaalien tuntu, tuoksu ja värien 

hehku sopivat terapeuttisiin aistityöpajoihin. 

Keväällä ohjaamani, omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille työikäisille ihmisille 

osoitettu taiteellisen itseilmaisun kasvuryhmä `Luontoni tässä ja nyt´ oli hyvä 

mahdollisuus testata luonnonmateriaalien ja luontoelementtien yhdistämistä 

taideterapiatyössä. Olen käyttänyt jo vuosien ajan niin omassa taiteessani kuin 

taideterapiaohjauksessa luonnonmateriaaleja ja elementtejä osana työtä, mutta 

kiinnostukseni kokonaisvaltaisempaan työskentelyyn näillä materiaaleilla on 

vahvistunut vasta viimeisten kahden vuoden aikana. Käytin kuusi kertaa 

kokoontuneen ryhmän aikana monipuolisesti taidemateriaaleja, ja yhdistin niihin 

mahdollisimman paljon luonnosta saatavia taidemateriaaleja ja luonnon elementtejä. 

Ryhmäläisten kiinnostus luonnonväreihin ja muihin materiaaleihin oli innostunutta, 

ja toiveena heillä olisi ollut vieläkin laajempi luontomateriaalien tarjonta.  

Ryhmäläiset testailivat ja yhdistelivät materiaaleja luontevasti synteettisten värien  

ja tarvikkeiden kanssa. 
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4. LUONNONMATERIAALIT TAIDETERAPIATYÖSSÄ  

Ohjaamassani `Luontoni tässä ja nyt´ -taideterapiaryhmässä teemana olivat ’minä ja 

ympäröivä luonto’, ’minä osana luontoa’ ja ’pysähtyminen tähän hetkeen’.  

Ryhmään osallistui seitsemän kaksikymmentä - kuusikymmentävuotiasta naista. 

Taideterapiatyöskentely eteni jokaisen tapaamisen aikana kuudessa keskenään 

vuorottelevassa vaiheessa: aloitus, virittäytyminen, taidetyöskentely, jakaminen, 

liittäminen ja lopetus. Kahden ja puolen tunnin tapaamisissa annoin eniten aikaa 

taidetyöskentelylle, ja käytin mahdollisuuksien ja oman tähänastisen kokemukseni ja 

osaamiseni mukaan luonnonelementtejä ja materiaaleja osana työskentelyä. Yhdistin 

perinteisiin taidemateriaaleihin luonnosta saatavia taidemateriaaleja ja luonnon 

elementtejä. Myös tapaamisten teemoissa keskityimme oman luonteen, luonnon 

ominaisuuksiin sekä ympäröivän luonnon eri elementteihin ja mielikuvin työskente-

lyyn. Perinteisten taidemateriaalien lisänä käytimme ryhmässä luonnon hiiltä sekä 

kasveista, kävyistä, hedelmistä, teepusseista ym. keitettyjä värejä. Lisäksi käytimme 

esimerkiksi kierrätys- ja myrkyttömyysperiaatteella valmistettua paperia, kierrätettyjä 

esineitä, pahveja, papereita ja luontoelementteinä kiviä, kuivattuja lehtiä, kukkia, 

oksia, simpukoita, höyheniä jne. Jokaisen ryhmätapaamisen aloitimme ringissä, minkä 

keskellä oli pajusta punotussa korissa ulkoa keräämiäni puiden ja pensaiden oksia. 

Silmujen ja kukintojen seuraaminen, samoin kuin ulkona valoisuuden lisääntyminen 

kuuden viikon aikana oli tärkeä osa ryhmän rituaaleista. Omenapuun kukinnolla ja 

huoneeseen tulvivalla valolla oli yhteisissä hetkissämme tärkeä symbolinen vaikutus.  

Mahdollisuudet luonnossa ja luonnonmateriaaleilla työskentelyyn ovat moninaiset. 

Luonnossa kulkeminen, luonnonmateriaalien kerääminen ja niistä rakentaminen 

esimerkiksi mandalan muotoon, luonnonelementtien kerääminen kirjaimiksi tai merki-

tyksellisiksi sanoiksi. Luovalta taideterapiaohjaajalta onnistuu luontoelementtien 

hyödyntäminen työskentelyssä. Puunoksilla ja kukilla maalaaminen tai kasviksilla, 

kuten halkaistulla sipulilla ja kaalilla painaminen tai jopa perinteinen perunapainatus 

antaa mahdollisuuksia luonnonmateriaalein työskentelyyn niin sisä- kuin ulkotiloissa.  

Luontoyhteysharjoittelun kehittäjä psykologi Riitta Wahlström ja neuropsykiatrinen 

valmentaja ja kuvataideterapeutti Mervi Juusola antavat maanläheisiä, innostavia ja 

helposti toteutettavia ideoita luonnonympäristössä työskentelyyn kirjassaan Vihreä 

hoiva ja kasvatus - Luontoherkkyysharjoituksia ja ympäristökasvatusta lapsille sekä 

nuorille. Vaikka kirja on suunnattu lapsille ja nuorille, harjoitukset sopivat mielestäni 

hyvin monen ikäisten ihmisten kanssa taideterapeuttiseen työskentelyyn.  



   
 

14  



   
 

15 

 

 



   
 

16 

5. VÄRIPIGMENTTEJÄ LUONNOSTA  

Väreillä on keskeinen rooli näköaistimuksessamme. Ihminen aistii ja tuottaa värejä,  

ja väreillä on meille monenlaisia merkityksiä. Ympäröivä luonto tarjoaa ihmiselle 

valtaisan värien kirjon. Myös kuvataideterapiatyössä eri väreillä ja värimateriaaleilla 

on keskeinen merkitys. Tämän vuoksi annan työssäni värien synnylle ja luonnonvärien 

käytölle taideterapiatyössä paljon tilaa. Olen perehtynyt työtä kirjoittaessani myös 

värien syntyyn ja kehittämiseen aikaisemmilta aikakausilta. Olen pohtinut luonnon 

värimateriaaleja, niiden valmistamista ja värien antamia merkityksiä primitiivisten 

kulttuurien aikakausina, esimerkkinä muun muassa eri mantereiden kalliomaalaukset, 

Pohjois-Amerikan intiaaniheimot tai Austaralian aboriginaalit. Olen pyrkinyt selvittä-

mään, miten suuri merkitys väreillä on heille ollut, mistä he ovat värejä valmistaneet 

ja millaisia merkityksiä tai rituaaleja he ovat värien kautta rakentaneet. Värit on 

helppo pitää itsestäänselvyyksinä. Niin kuin ei luonnonkansoillakaan, niin ei myöskään 

taidemaalareilla ole aina kuitenkaan ollut käytössään nykyisen kaltaista väripalettia, 

vaan erilaisia pigmenttejä on kehitelty vuosituhansien aikana. Eri aikakausina niin 

maalien ominaisuudet kuin saatavuus ovat vaikuttaneet siihen, miten on maalattu. 

Kirjassaan ”Kirkas maa, miten värit syntyvät” kemisti Philip Ball on tarkastellut värien 

kehitystä, aina kivikauden luolamaalausten maaväreistä nykyaikaisiin maaleihin. 

Monien väriaineiden katoavaisuus on ajan myötä aina tiedostettu. Kestäviä väriaineita 

löytyy luonnosta harvakseltaan, ja suurin osa niistä vaatii jonkin kemiallisen 

valmistuksen, ja valmistus on monesti vaativaa.  

Kivikauden taiteilijat koristelivat luolien seiniä yli 30 000 vuotta sitten, kauan  

ennen jääkauden päättymistä. Taiteilijat käyttivät tuolloin tarjolla olevia haaleita 

maapigmenttejä taitavasti. Jo antiikista lähtien kemian teknologit pohtivat 

väriaineiden ja pigmenttien koostumusta. Muinaisessa Egyptissä raaka-aineiden 

muutos taiteilijan väriaineeksi vaati erittäin erikoistunutta tietoa ja käytännön taitoa. 

Muinaisten egyptiläisten kemia värien valmistamisessa ei ollut juuri sen 

alkeellisempaa kuin neljätuhatta vuotta myöhemmin eurooppalaisen harjoittama 

tiede. 1800-luvulle asti lähes kaikki värit olivat ´luonnontuotteita´, eläimistä ja 

kasveista saatuja orgaanisia yhdisteitä (Ball, 2007, 45-64, 235). 

Taidemaalarin materiaalioppi -kirjassa Kiljunen toteaa, että väriaineet jaetaan alku-

peränsä mukaan orgaanisiin ja epäorgaanisiin väriaineisiin sekä luonnosta sellaisinaan 

tuotettuihin ja keinotekoisesti valmistettuihin väriaineisiin. (Kiljunen 1992, 33.) 
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Aikanaan luonnonväriaineet ovat olleet ainoita värinlähteitä niin taiteessa kuin 

tekstiilien värjäyksessä, mutta aihetta tutkiessani yllätyin, että vasta 1800-luvun 

puolivälin jälkeen synteettiset värit alkoivat yleistyä. Mutta nyt ympäristömyönteisen 

ajattelun myötä luonnonvärien käyttö on taas lisääntynyt ja niiden soveltamis-

mahdollisuudet ovat laajat. (Räisänen, Primetta, Niinimäki, 2015, 17.)  

Erityisesti tekstiilisovellutuksiin kasvivärjäyksestä löytyy kirjallisuutta, mutta 

kiinnostus taiteellisiin tarkoituksiin käytettävien väripigmenttien keräämiseen ja 

keittämiseen on herännyt uudelleen. Kirjallisuutta tai tietoa aiheesta on silti vielä 

vaikea löytää. Tutustuin kuvataiteilija Olli Marttilan teoksista kertovaan kirjaan 

`Muistikuvia Litorinamereltä´. Kiinnostuin hänen surrealistisista, mielestäni jopa 

terapeuttisista teoksistaan ja siitä, että hän käytti tai yhdisti luonnonvärejä näihin 

omakohtaisiin teoksiinsa. Otin yhteyttä Marttilaan, koska tiesin hänen tehneen pitkään 

tutkimustyötä luonnonväriaineista. Luin hänen hakeneen väriaineksia suoraan 

suomalaisesta maaperästä, ja että hän myös valmisti itse käyttämänsä pastelliliidut. 

Hän käyttää myös savea ja savua paperin sävyttämiseen ja etsi aikanaan turvallista ja 

ekologista vaihtoehtoa perinteiselle fiksatiiville. (Raippalinna, 2013.) 

Käydessäni sähköpostikeskustelua Olli Marttilan kanssa, hän kertoi, että  

tutkiessaan luonnon väriaineita hän oli lukenut Australian alkuperäisten asukkaiden, 

aboriginaalien, tavasta tehdä väriaineita ja niiden käyttötavoista. `Muistikuvia 

Litorinamereltä´ -kirjassa onkin parilla sivulla kuvia Suomen maaperästä löydetyistä 

pigmenteistä ja erivärisillä savilla maalatuista kuvista. Kirjassa on myös kuva savulla 

aikaansaaduista värisävyistä. Marttila kertoi aikoinaan odottaneensa, että löytyisi joku 

tai joitakin oppilaita, jotka jatkaisivat hänen tekemäänsä työtä luonnosta löytyvien 

väriaineiden parissa. Marttila on edelleen kiinnostunut luonnon materiaaleista, mutta 

on alkanut hyödyntää myös valmiiden materiaalien käyttöä, kirpputorit ja jätelavat 

ovat hyviä löytöpaikkoja, hän kertoo. (Marttila, 2020.)  

Oma kiinnostukseni luonnon väripigmentteihin on herännyt viimeisten parin  

vuoden aikana. Vaikka aihe on mielenkiintoinen ja innostava myös luonnonläheisen 

taideterapiatyön kontekstissa, olen yllättynyt väripigmenttien valmistamisen 

haastavuudesta, hitaudesta ja siitä, että värit eivät lopulta ole varmoja 

värinkestävyydeltään. Luonnonvärien valmistamisen hitaus ja vaativuus vaikuttaa 

osaltaan niiden haasteellisuuteen käyttää niitä taideterapiatyössä, mutta yhtä lailla 

värien kerääminen luonnosta ja värien valmistaminen voi olla vahva ja tärkeä osa 

terapeuttista työskentelyä. Värien kestävyydellä taideterapiatyöskentelyssä ei 
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niinkään ole merkittävä rooli, sillä taideterapiatyöskentelyn aikana syntyneillä 

oivalluksilla ja terapeuttisella prosessilla on suurempi arvo kuin itse valmistuneella 

teoksella. Ehkä tietoisuus värin mahdollisesta katoamisesta tai muuttumisesta auttaa 

työskentelyn aikana keskittymään vain käsillä olevaan hetkeen.  

Omat ensimmäiset oppini luonnon värien valmistamisesta olen saanut kuvataiteilija 

Oskari Toloselta, joka on saanut oman innostuksensa luonnonväreihin 

Kuvataideakatemiasta. Toloselta saamani tärkein oppi on ollut ´testaa ja kokeile´. 

Häneltä saamieni ohjeiden mukaisesti olen keittänyt eri luonnonmateriaaleja niin 

ruokasoodan kuin alunan kanssa. Värien valmistaminen on kiehtovaa ja 

luonnonläheistä. Luonnossa kulkiessa, värimateriaaleja kerätessä ja valmistaessa  

on helppo saada yhteys luontoon, ja tätä vahvaa luontoyhteyttä hyödyntäen 

taideterapeutti voi ottaa sen osaksi taideterapiaprosessia.  

Väreihin sopivia väriaineita saadaan lähes kaikesta materiaalista, joka on jollakin 

tavalla värillistä. Kasvien varret, lehdet, kukat, juuret, kuoret, marjat, hedelmät ja 

kävyt. Luonnon värit saattavat kuitenkin yllättää keräilijän. Vaikka luonto kesäaikaan 

onkin usein kauttaaltaan vihreä, ei vihreitä kasvinosia keitettäessä välttämättä 

synnykään vihreää värilientä, tai mustikoita keitettäessä ei saakaan käyttöön kaunista 

syvää sinisen väriä. Kirjallisuutta tutkimalla ja avoimella ja kokeilevalla asenteella 

löytyy varmasti jokaisen oma väripaletti. Kerätäänkö väriaineiden lähteet talvella, 

alkukeväästä, kesällä, syksyllä, kostealla vai aurinkoisella ja kuivalla säällä, on oma 

merkityksensä siihen, minkälaisen värin väripalettiin saa. Moni muukin seikka 

vaikuttaa värin syntymiseen, eikä välttämättä ole mahdollista saada luonnonväri-

aineilla täysin samanlaista väriä uudelleen.  

Kasvien eri osia, sieniä, kääpiä, leviä kerätessä kerääjän tulee tuntea 

jokamiehenoikeudet ja huomioida ettei poimi harvinaisia tai rauhoitettuja lajeja. 

Esimerkiksi jäkälät ja sammaleet eivät kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan niiden 

keräämiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Kerääjän ei auta myöskään innostua 

keräämään kukkaniityn kaikkia kukkia tai vain yhden puun lehdistöä. On suositeltavaa 

poimia kasveja sellaisilta paikoilta, missä niitä on paljon, esimerkiksi teiden 

pientareilta tai joutomailta. Jokamiehen oikeus ei kata poimintaa kasvavasta puusta, 

eikä tuulen kaatamassa tuoreessa rungossa kiinni olevien oksien ottaminenkaan ole 

sallittua ilman maanomistajan lupaa. Maahan pudonneita risuja, lehtiä, tuohta, 

kaarnaa, käpyjä ja pähkinöitä voi kuka tahansa poimia. Keräilijän tulee huolehtia, 

ettei vahingoita luontoa. (Räisänen, Primetta, Niinimäki, 2015, 128-129.) 



   
 

19 

 



   
 

20 

 

 

 



   
 

21 

6. OPPIA VÄRIKYLVYSTÄ  

Osallistuin syksyllä Porin lastenkulttuurikeskuksen kehittämään Vauvojen värikylpy-

koulutukseen. Hakeuduin koulutukseen koska koin sen kietoutuvan ja tukevan 

kiinnostustani luonnonmateriaalien käyttöön taideterapiatyössä. Värikylpytyöskente-

lyssä työpajan keskeiset toimintaperiaatteet ovat värien ja materiaalinen moniaistinen 

kokemuksellisuus ja elämyksellisyys, vuorovaikutuksellinen työskentely, hetkessä 

oleminen ja toimijalähtöisyys. Työpajassa ei ole niinkään kyse kuvan tekemisestä tai 

maailman kuvaamisesta, vaan siinä olemisesta. Työpajojen tavoitteena on aistiminen, 

kokeminen ja visuaalinen nautinto ja ilottelu. Kaikista aisteja sytyttävistä asioista ei 

aina jää pysyvää jälkeä, vaan muistoja ja hetkellisiä tuntoja. Värikylpy tarjoaa 

mahdollisuuden vauvan ja aikuisen moninaiselle vuorovaikutukselle. (Setälä, 2011, 6.) 

Vaikka työskentelyn päämäärät ja lähtökohdat ovatkin erilaiset taideterapeuttiseen 

työskentelyyn nähden, näen niiden aistimuksellisuudessa ja työskentelyn 

rytmittelyssä paljon yhtäläisyyksiä. Kumpikin työskentelymalli, auttaa selkiyttämään 

ja jäsentelemään ajatuksia, ohjaa tekijän flow-tilaan ja tuottaa vahvojakin oivalluksia 

työskentelyn aikana. Värikylvyn vuorovaikutteinen työskentely niin vanhempien ja 

lapsen välillä, kuin muiden lapsiperheiden välillä voi myös osaltaan olla terapeuttinen. 

Väri on ominaisuuksiltaan moniaistinen ja kokonaisvaltainen aisti- ja tunnekokemus. 

Värin voi nähdä, kuulla, tuntea, haistaa ja maistaa. Kaikki materiaalit toimivat 

moniaistisesti kokemuksellisesti ja elämyksellisesti. Aistityöpajassa materiaalien 

lämpötilat, karheus ja painokin aiheuttavat tekijälle erilaisia aistimuksia. 

Työpajamateriaalien lähtökohtana on, että yksinkertaiset materiaalit antavat 

mahdollisuuden monipuoliseen tutkimiseen, kokeilemiseen ja elämyksellisyyteen. 

Työpajan rakenteessa materiaalit jaetaan kolmeen ryhmään: 1. Virittäytymis- ja 

leikkimateriaalit, 2. Väri- ja maalausaineet, 3. Maalauspohjat. Toiminnan rakenne 

muodostetaan tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi mikä kannustaa aistihavaintoihin ja 

kokemuksiin. (Setälä, 2011, 36, 38.)  

Värityöpajoissa käytetään vuosien aikana kehiteltyjä myrkyttömiä, vauvaikäisille 

suunnattuja ja testattuja väriaineita. Väriaineiden kirjo on hyvin laaja ja innostava. 

Taideterapeuttisia ryhmiä ohjataan laaja-alaisesti erilaisille kohderyhmille ja erilaisin 

painotuksin. Koen värikylpykoulutuksen metodien ja väritarjonnan kirjon sovelletusti 

sopivan monenlaisiin taideterapiaterapiaryhmiin. Esimerkkinä muun muassa lasten, 

ikäihmisten, erityisryhmien terapiaryhmät ja monien eri ikäisten ihmisten 

tunnetaitoryhmät voisivat ottaa osittaisia malleja Värikylpykoulutuksen metodeista. 
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7. LUONTONI TÄSSÄ JA NYT. POHDINTOJA. 

Taide sen monissa eri muodoissaan on ollut aina minulle merkityksellinen. Myös 

taiteen tekemisen ja kuvan merkitys ihmismieleen on kiinnostanut minua pitkään.  

Kun aloitin kirjoittamaan ryhmätaideterapiaopintojen lopputyötä, mietin pitkään  

omaa painotustani kuvataiteen ja kuvataideterapian välillä. Punnitsin omaa 

suhtautumistani taideterapian viitekehyksessä työskentelyyn ja päädyin ajatukseen, 

että omat vahvuuteni ovat taiteellisen työskentelyn ja itseilmaisun ohjaaminen 

kuvataideterapian menetelmin. Koska kiinnostukseni luontoon ja luonnonmateriaalien 

hyödyntämiseen taide- ja taideterapiatyössä on viime vuosien aikana vahvistunut, 

ajattelin ottaa sen pieneksi osaksi lopputyötäni. Lopputyöohjaajani kannusti minua 

kuitenkin valitsemaan luontoteeman koko työni aiheeksi. Innostuin asiasta, vaikka 

tiesinkin lähteväni alueelle, mistä minulla ei ole vielä vahvaa kokemusta, tietoa tai 

taitoa. Nimesin lopputyön aiheeksi `LUONTONI - Taiteellinen työskentely ja  

itseilmaisu kuvataideterapian menetelmiä, luontoa ja luonnonmateriaaleja 

hyödyntäen´ ajatellen nimen kuvaavan hyvin painotusta, miten tulen kolmivuotisen 

ryhmätaideterapiakoulutuksen jälkeen suuntautumaan ohjaustyössäni. Innostukseni 

valitsemaani aiheeseen on ollut suuri, ja olin jo tätä aiemmin pystyttänyt Galleria 

Oranssiin näyttelyn `Luontoni tässä ja nyt´. Myöhemmin ohjasin kuusi kertaa 

kokoontuneen `Luontoni tässä ja nyt´ -taideterapiaryhmän. 

Ohjaamani ryhmä toi paljon kokemusta lopputyöni aiheeseen ja vahvisti oman 

taideterapeuttisen ohjaustyön painotuksen olevan juuri tämän ryhmän kaltainen, 

hyvinvointiin ja itsetutkiskeluun painottuva kasvuryhmä.  

Olin jo parin vuoden aikana opiskellut ja etsinyt tietoa luonnonmateriaalein 

työskentelystä ja kuvittelin työskentelyn painottuvan luonnon väripigmentteihin. 

Ryhmän ohjaamisen ja samaan aikaan aloittamani lopputyön kirjoittaminen sai minut 

nopeasti ymmärtämään, miten laajasta ja syvästä aihealueesta onkaan kyse. 

Ymmärrykseni luonnonmateriaalien ja taideterapian yhteydestä ja merkityksistä olivat 

vailla kokemusta tai teoriapohjaa, lähdin siis ryhmän kanssa yhteiselle tutkimus-

matkalle. Olin mainosmateriaalissani kertonut osallistujille, että ryhmän ohjaus kuuluu 

osana opiskeluani, ja saatoin siten avoimella ja kokeilevalla mielellä ohjata ryhmää. 

Kuten olen aiemmin lopputyössäni kertonut, ryhmän tapaamiset onnistuivat hyvin. 

Ryhmään syntyi nopeasti innostunut ja avoin tunnelma. Kaikilla seitsemällä ryhmään 

osallistuneella oli jo vahva luontoyhteys, he osasivat luontevasti käyttää tarjolla olleita 

materiaaleja osana oman elämän jäsentelyä ja pohdintaa.  
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LOPUKSI 

Vaikka niin lopputyötä kirjoittaessani kuin ryhmää ohjatessani ymmärsin valinneeni 

kokemukseeni ja aiheeseen liittyvän kirjallisen materiaalin vähyyden vuoksi melko 

haasteellisen aihealueen, olen iloinen ja innostunut että tartuin haasteeseen. Löysin 

kirjallisuutta luontomenetelmien, luonnon ja fyysisen ympäristön merkityksestä 

ihmiselle niin ekopsykologisesta kuin terapeuttisista näkökulmista. Ymmärsin, miten 

meillä kaikilla ihmisillä on sisäsyntyinen tarve olla yhteydessä luontoon ja miten 

nopeasti luontoyhteys, ympäröivä luonto, luontoelementtien hyödyntäminen tai 

esimerkiksi luontokuvien katsominen tai luonnon äänien kuunteleminen saa ihmisen 

siirtymään olemisen olotilaan ja luopumaan liiallisesta suorittamisesta. Luonto 

vaikuttaa voimakkaasti myös itsetuntemukseen, mikä on myös keskeinen tavoite 

taideterapian menetelmin työskentelyssä. Kun ihminen kykenee jäsentämään omaa 

elämäänsä, vahvuuksiaan, heikkouksiaan ja omia luonteenpiirteitään, on helpompaa 

oppia luottamaan omaan selviytymiseen haastavissakin elämäntilanteissa.   

Suurimmaksi haasteekseni työssäni koin oppimani taideterapiakoulutuksen ja -

teorioiden punomisen osaksi lopputyötäni. Alkuun kirjoittaminen ja ohjaustyö 

painottui vahvasti pohdiskeluun ja asioiden testaamiseen. Teoreettista tietoa 

taideterapiatyön yhdistämisetä tai tietoa ympäröivän luonnon, luontoelementtien ja 

materiaalien mahdollisuuksista ja merkityksistä taideterapeuttiseen työhön en 

onnistunut löytämään. Mutta niin psykologi Kirsi Salosen, ekoteologi Pauliina 

Kainulaisen kuin psykologi Riitta Wahlströmin ja neuropsykiatrisen valmentajana ja 

kuvataideterapeuttina toimivan Mervi Juusolan kirjoista löysin paljon pohjaa 

ajatuksilleni ja maanläheisiä, mindfulness-tyyppisiä ja terapeuttisia harjoituksia ja 

näiden tehtävien tavoitteita, taustoja ja merkityksiä. 

Totean luontomenetelmien, luontoympäristön ja luontoelementtien tietoisen ja 

tavoitteellisen ottamisen mukaan taideterapia-, terapia-, kuntoutus-, hoito- tai 

ohjausprosessiin tuovan uusia mahdollisuuksia, helpotusta, vahvistusta ja 

nopeuttavan terapeuttisia tavoitteita. Luonto koetaan ihmeellisenä ja luonnon kauneus 

tuottaa esteettistä mielihyvää. Terapiatyöhön luontomenetelmät tuovat rauhallisuutta, 

ajan kulun hidastumista ja rentoutta. Niin lukemani kirjallisuus, omat pohdintani kuin 

luontomenetelmin ryhmän ohjaamisen kokemukseni antavat minulle uskoa, että aihe 

on tärkeä ja ajankohtainen. Lisäksi ekopsykologian ja luontomenetelmien 

yhdistäminen ja soveltaminen taideterapiatyön kanssa on mahdollista ja innostavaa. 
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